Obec Gôtovany v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva tento :

DODATOK č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
II. časť
Miestne dane, Daň z nehnuteľností, Daň z pozemkov
Platba dane
dopĺňa
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti a dane za psa
1. Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne
podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.
Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 3,00 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.
2. V prípade vzniku daňovej povinnosti k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia
správca dane vyrubí pomernú časť dane za psa na základe čiastkového priznania k dani za
psa.
III. časť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
dopĺňa
Vrátenie, zníženie a odpustenie preplatku
1. Obec vráti preplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní
oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote, (t.j. do 30 dní
odo dňa zániku poplatkovej povinnosti ) a zároveň požiada o vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Obec ustanovuje
tieto podmienky a podklady:

A. pre zníženie poplatku o 50%:
a) Poplatník s trvalým pobytom v obci Gôtovany, ktorý z miesta trvalého pobytu do miesta
školy nedochádza denne, predloží žiadosť a potvrdenie o návšteve školy, príp.
potvrdenie ubytovacieho zariadenia.
b) Poplatník s trvalým pobytom v obci Gôtovany, ktorý z miesta trvalého pobytu do miesta
výkonu práce nedochádza denne, predloží žiadosť a potvrdenie zamestnávateľa, príp.
ubytovacieho zariadenia.
B. pre odpustenie poplatku:
a) Poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Gôtovany, ktorý sa pripravuje na vycestovanie
do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní a pred vycestovaním si splní povinnosť
ohlásenia tejto skutočnosti ohlasovni v mieste trvalého pobytu (podľa § 9 zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR) bude poplatok odpustený po
dobu pobytu v zahraničí.
b) Poplatník s trvalým pobytom v obci Gôtovany, ktorý je v zariadení na výkon trestu, vo
výchovnom zariadení v zariadení poskytujúco zdravotnícke a sociálne služby predloží
žiadosť a potvrdenie o dobe pobytu v takomto zariadení v príslušnom zdaňovacom
období, pričom poplatok bude odpustený len pre túto dobu.
c) Poplatník s trvalým pobytom v obci Gôtovany predloží žiadosť, potvrdenie o
prechodnom pobyte v inej obci a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné
zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu.
Spoločné a záverečné ustanovenie
Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania
dane a poplatku na území obce Gôtovany bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 164 zo dňa 08.12.2017 s účinnosťou od 29.12.2017.
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 vyvesený na pripomienkovanie dňa 22.11.2017.
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 zvesený dňa 08.12.2017.
Schválený dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 bol vyvesený dňa 14.12.2017.
Jozef Cút
starosta obce

